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ไปได้และเตรียมทางให้เรากลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ ผู้ทรงรู้ว่าเราจะทำาผิดพลาดเมื่อ
เราเรียนรู้การเชื่อฟังในชีวิตแห่งมรรตัย  เมื่อ
เราเชื่อฟัง เรายอมรับการพลีพระชนม์ชีพของ 
พระองค์ เพราะเราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอด
ได้, โดยการเชื่อฟังกฎ ศาสนพิธีและพระ- 
บัญญัติทั้งหลายซึ่งให้ไว้ในพระกิตติคุณ.”4

พระเยซูทรงสอนให้เราเชื่อฟังด้วยภาษา
เรียบง่ายที่เข้าใจง่ายว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา 
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”5 และ 
“กลับมาติดตามเรา”6

เมื่อเรารับบัพติศมา เรา “รับพระนามของ 
พระคริสต์ไว้กับ [เรา]” และ “เข้ามาในพันธ- 
สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่า [เรา] จะเช่ือฟังไป 
จนที่สุดแห่งชีวิต [ของเรา]”7  ทุกวันอาทิตย์
เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาโดยรับส่วนศีล 
ระลึกและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรักษาพระ- 
บัญญัติ เราแสวงหาการให้อภัยสำาหรับความ 
นึกคิด ความรู้สึก หรือการกระทำาใดก็ตามที่
ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาบน 
สวรรค์  เมื่อเรากลับใจโดยหันไปจากการไม่

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พี่
น้องทั้งหลาย จากบทเรียนทั้งหมด
ที่เราเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีบทเรียนใด

ที่จะชัดเจนและทรงพลังมากไปกว่าบทเรียน
เรื่องการเชื่อฟัง

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

ในสภาโลกก่อนเกิดในสวรรค์ ลูซิเฟอร์
กบฏต่อแผนของพระบิดาบนสวรรค์  ผู้ที่ติด
ตามลูซิเฟอร์ได้ยุติความก้าวหน้านิรันดร์ของ
พวกเขา—จงระวังว่าท่านติดตามใคร!

จากนั้นพระเยซูทรงแสดงออกถึงคำามั่น
สัญญาที่จะเชื่อฟัง โดยตรัสว่า “พระบิดา, ขอ
ให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์
เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอด 
กาล”1 ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ 
“พระองค์ทรงทนรับการล่อลวงแต่มิทรงเอา 
พระทัยใส่ [ส่ิงเหล่าน้ัน].”2  โดยแท้แล้ว “พระ- 
องค์…ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์
ต่างๆ”3

เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื่อฟัง พระ- 
องค์ทรงไถ่บาปเรา ทำาให้การฟื้นคืนชีวิตเป็น

“ถ้าพวกท่านรักเรา 
ท่านก็จะประพฤต ิ
ตามบัญญัติของเรา”
การใช้สิทธิ์เสรีที่จะเชื่อฟังหมายถึงการเลือก “ทำาแต่ความดี [และ] ให้
ผลลัพธ์มีมา”

ทำาให้เราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ 
มากขึ้น เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยกัน
นิรันดรในครอบครัวของเรา

ไม่มีหลักธรรมใดที่จะเป็นพื้นฐานต่องาน
ของเรามากไปกว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
จงเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและอำานาจ 
แห่งการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค์ทุกครั้งเมื่อโอกาสเหมาะสม ใช้พระ- 
คัมภีร์ที่สอนถึงพระองค์และสาเหตุที่พระองค์
ทรงเป็นแบบฉบับอันดีพร้อมให้แก่ชีวิตทุกคน4 

ท่านจะต้องพากเพียรศึกษา  อย่าหมกมุ่น
มากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สำาคัญจนท่านพลาดที ่
จะเรียนรู้หลักคำาสอนและคำาสอนของพระเจ้า 
โดยมีพื้นฐานทางหลักคำาสอนที่แน่นเป็นการ
ส่วนตัว ท่านจะเป็นแหล่งช่วยที่ทรงพลังใน
การแบ่งปันความจริงอันสำาคัญนี้กับผู้อื่นที่
ต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างยิ่ง

เรารับใช้พระบิดาในสวรรค์ได้ดีที่สุดโดย
การเป็นอิทธิพลที่ชอบธรรมให้แก่ผู้อื่นและ
รับใช้พวกเขา5  แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของ
บุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  การปฏิบัติ
ศาสนกิจในความเป็นมรรตัยของพระองค์
เป่ียมไปด้วยการสอน การรับใช้ และความรัก 
ผู้อื่น  พระองค์ทรงนั่งกับบุคคลที่ถูกตัดสินว่า 
ไม่มีค่าควรที่จะเป็นเพื่อนของพระองค์  พระ- 
องค์ทรงรักเขาแต่ละคน  พระองค์ทรงเห็นถึง
ความต้องการของพวกเขาและทรงสอนพระ-
กิตติคุณของพระองค์ให้พวกเขา  พระองค์
ทรงเชื้อเชิญให้เราทำาตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระกิตติคุณของพระองค์เป็น 
หนทางสู่สันติสุขและความสุขในชีวิตนี้ ขอให ้
เราจดจำาที่จะทำาดังพระองค์ทรงทำาโดยแบ่ง
ปันความรัก ความวางใจ และความรู้เรื่อง
ความจริงของเราให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับแสง
สว่างสดใสของพระกิตติคุณ ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ยอนห์	13:15.
2.	 โมเสส	1:39.
3.	 ดู	ยอห์น	13:15.
4.	 ดู	ตัวอย่างเช่น	ลูกา	22:39–46;	ยอห์น	8:3–11;	 

ฟีลิปปี	4:13;	ยากอบ	5:15–16;	1	ยอห์น	1:7;	 
2	นีไฟ	1:15;	2;	25:17–30;	31;	เจคอบ	4;	แอลมา	
7;	42;	3	นีไฟ	11–30;	โมโรไน	10:32–33;	หลัก 
ค�าสอนและพันธสัญญา	18:10–16;	19:13–19;	
29:3;	88:1–13;	138:2–4;	โมเสส	5:6–12.

5.	 ดู	มัทธิว	22:35–40;	โมไซยาห์	2:17.
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เชื่อฟังและเริ่มมาเชื่อฟังอีกครั้ง เราแสดง
ความรักต่อพระองค์

ประเภทของการเชื่อฟัง
เมื่อเราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เรา

เข้าใจเรื่องการเชื่อฟังได้ดีขึ้น บางครั้งเราอาจ 
ถูกล่อลวงให้ปฏิบัติสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “การ 
เช่ือฟังของมนุษย์ปุถุชน” ซ่ึงเราปฏิเสธกฎของ 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เชื่อฟังเพื่อประโยชน์
ของปัญญาและความปรารถนาของเราแม้
เพื่อความเป็นที่นิยม  เพราะหลายคนปฏิบัติ
สิ่งนี้กันอย่างกว้างขวาง การเชื่อฟังแบบผิดๆ 
นี้จึงบั่นทอนมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าใน
วัฒนธรรมและกฎหมายของเรา

บางครั้งสมาชิกอาจมีส่วนใน “การเชื่อฟัง
แบบเลือกได้” โดยอ้างว่ารักและเทิดทูนพระ-
ผู้เป็นเจ้าขณะที่เลือกปฏิบัติพระบัญญัติหรือ
คำาสอน—รวมถึงคำาสอนและคำาแนะนำาของ
ศาสดาพยากรณ์—ที่พวกเขาจะทำาตามอย่าง
เต็มที่

บางคนเชื่อฟังอย่างเลือกเฟ้นเพราะพวก
เขาไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดของพระบัญญัติ 
ประหนึ่งเด็กไม่เข้าใจเหตุผลสำาหรับคำาแนะ 
นำาและกฎของพ่อแม่ แต่เรารู้เสมอถึงเหตุผล 
ที่เราทำาตามศาสดาพยากรณ์ เพราะนี่คือ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ และพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงกำากับดูแลศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ในทุกสมัยการประทาน

เมื่อเราเข้าใจเรื่องการเชื่อฟัง เราจะยอม 
รับบทบาทสำาคัญของสิทธิ์เสรี  เมื่อพระเยซู
ประทับในสวนเกทเสมนี พระองค์ทรงสวด
อ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์สามครั้งว่า “โอ
พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้
ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่
อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนา
ของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์”8  พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงนำาสิทธิ์เสรี
ไปจากพระผู้ช่วยให้รอด แต่ทรงส่งเทพมา
เสริมกำาลังให้พระบุตรที่รักของพระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกทดสอบอีกครั้งที่
กลโกธา ซึ่งพระองค์สามารถเรียกเหล่าเทพ 
มาพาพระองค์ลงจากกางเขนได้ แต่ทรงเลือก 
ที่จะอดทนอย่างเชื่อฟังจนกว่าชีวิตจะหาไม่
และทำาให้การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
นั้นสำาเร็จ แม้จะหมายถึงทุกขเวทนาแสน
สาหัส แม้จนถึงความตาย

การเชื่อฟังที่มีวุฒิภาวะทางวิญญาณคือ 
“การเชื่อฟังของพระผู้ช่วยให้รอด”  ซึ่งมีแรง
จูงใจจากรักแท้ต่อพระบิดาบนสวรรค์และ
พระบุตร  เมื่อเราเต็มใจเชื่อฟัง ดังเช่นพระผู้
ช่วยให้รอด เราชื่นชมพระดำารัสของพระบิดา
บนสวรรค์ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก”9  เราตั้งตารอที่จะได้ยิน
พระดำารัส เมื่อเราเข้าสู่ที่ประทับของพระบิดา
บนสวรรค์ว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและ
ซื่อสัตย์…จงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด”10

การใช้สิทธิ์เสรีที่จะเชื่อฟังหมายถึงการ
เลือก “ทำาแต่ความดี [และ] ให้ผลลัพธ์มี
มา”11  สิ่งนี้เรียกร้องการควบคุมตนเองและ
จะนำาความม่ันใจ ความสุขนิรันดร์ และความ 
รู้สึกสมหวังมาให้เรา รวมทั้งผู้คนรอบข้างเรา 
โดยการเป็นแบบอย่าง สิ่งนี้มักจะรวมถึงคำา 
ม่ันสัญญาอันลึกซ้ึงส่วนตัวท่ีจะสนับสนุนผู้นำา 
ฐานะปุโรหิตและทำาตามคำาสอนและคำาแนะ 
นำาของท่านเหล่านั้น  

ผลที่ตามมา
ในการเลือกว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่นั้น นับ

ว่าเป็นประโยชน์เสมอที่จะนึกถึงผลที่ตามมา
จากการเลือกของเรา  ลูซิเฟอร์และผู้ติดตาม
เขาเข้าใจถึงผลของการเลือกปฏิเสธแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์หรือไม่  ถ้าเข้าใจ เหตุใด
พวกเขาจึงเลือกส่ิงท่ีก่อความทุกข์ยากเช่นน้ัน
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เราอาจถามตนเองด้วยคำาถามเดียวกันนี้ว่า
เหตุใดเราจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเมื่อเรารู้ถึง
ผลนิรันดร์ของบาป  พระคัมภีร์มีคำาตอบ นั่น
คือ เหตุผลที่คาอินและลูกบางคนของอาดัม
กับเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเพราะ “พวกเขา
รักซาตานมากกว่าพระผู้เป็นเจ้า.”12

การที่เรารักพระผู้ช่วยให้รอดคือสิ่งสำาคัญ
ของการเชื่อฟังเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด  เมื่อ 
เราพยายามเช่ือฟังในโลกทุกวันน้ี เราประกาศ 
ความเคารพรักบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา 
บนสวรรค์  แต่ความรักผู้อื่นไม่อาจเปลี่ยน 
แปลงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งให้ไว ้
เพื่อประโยชน์ของเรา! ตัวอย่างเช่น พระ- 
บัญญัติที่ว่า “เจ้าจะไม…่ฆ่า, หรือทำาอะไรที ่
เหมือนกันน้ี”13 มีพ้ืนฐานจากกฎทางวิญญาณ 
ซึ่งคุ้มครองบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า 
แม้ผู้ที่ยังไม่ได้เกิด ประสบการณ์อันยาวนาน 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราละเลยกฎข้อนี้ ส่งผล
ให้เกิดความโศกเศร้าอันมิอาจประมาณ  แต่
หลายคนก็ยังเชื่อว่าการกำาจัดชีวิตเด็กใน
ครรภ์เป็นที่ยอมรับได้ด้วยเหตุผลของความ
พึงใจหรือความสะดวกสบาย 

การหาเหตุผลท่ีจะไม่เช่ือฟังไม่เปล่ียนแปลง 
กฎทางวิญญาณหรือผลของกฎนั้นแต่นำาไป 
สู่ความสับสน ความไม่มั่นคง ระหกระเหินไป 
ในถนนสายแปลก หลงทาง ตลอดจนความ 
โศกเศร้า  ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ 
เรามีพันธะรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเชิดช ู
กฎ พระบัญญัติ และพันธสัญญาของพระองค์ 
ซึ่งเรารับเอาไว้

ในเดือนธันวาคม ปี 1831 พี่น้องชายบาง
คนได้รับเรียกให้ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่เป็น 
มิตรซึ่งเกิดขึ้นต่อศาสนจักร  โดยผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงกำากับดูแล 
พวกเขาในวิธีที่ไม่ธรรมดา แม้ถึงกับน่า 
ประหลาดใจ 

“จงกำาราบศัตรูของเจ้า; เรียกหาพวกเขาให้ 
พบเจ้าทั้งในที่สาธารณะและในที่รโหฐาน…

“ดังนั้น, ให้พวกเขาหาข้อโต้แย้งของตน
มาหักล้างพระเจ้า.

“…ไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นรุกรานเจ้า
จะจำาเริญได้;

“และหากมนุษย์คนใดข้ึนเสียงเถียงเจ้า เขา 
จะถูกกำาราบในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง.

“ดังนั้น, จงรักษาบัญญัติของเรา; สิ่งเหล่า
นั้นจริงและเป็นสัจจะ.”14

บทเรียนในพระคัมภีร์
พระคัมภีร์เต็มไปด้วยแบบอย่างของศาสดา 

พยากรณ์ผู้เรียนรู้บทเรียนของการเชื่อฟังด้วย
ประสบการณ์ของตนเอง

โจเซฟ สมิธเรียนรู้ผลของการยอมต่อแรง 
กดดันจากมาร์ติน แฮร์ริส ผู้สนับสนุนทางการ 
เงิน เพื่อน และผู้จดคำาแปลของท่าน  ในการ
ตอบรับคำาวิงวอนของมาร์ติน โจเซฟทูลขอ 
อนุญาตพระเจ้าที่จะให้มาร์ตินยืมต้นฉบับ 
ส่วนแรก 116 หน้าของพระคัมภีร์มอรมอน
เพื่อนำาไปให้ครอบครัวของเขาดู แต่พระเจ้า
ไม่ทรงอนุญาตให้โจเซฟทำาเช่นนั้น  มาร์ติน 
อ้อนวอนให้โจเซฟทูลขอพระเจ้าอีกครั้ง  หลัง
จากทูลขอครั้งที่สาม พระเจ้าทรงอนุญาตให้
เฉพาะห้าคนที่จะดูต้นฉบับ  “ด้วยคำาสัญญา
ท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด มาร์ตินผูกมัดตนเองโดยยอม 
ทำาตามข้อตกลงนี้  เมื่อเขามาถึงบ้าน และ
เพราะแรงกดดัน เขาลืมคำาปฏิญาณอันศักดิ์- 
สิทธิ์และให้คนอื่นดูต้นฉบับนั้น ส่งผลให้ต้น
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ฉบับดังกล่าวหายไป”15 และไม่พบอีกเลย  
ผลก็คือพระเจ้าทรงตำาหนิโจเซฟและไม่ทรง
อนุญาตให้แปลพระคัมภีร์มอรมอนต่อ โจเซฟ 
ทุกข์ใจอย่างมากและกลับใจจากการล่วง
ละเมิดที่ยอมต่อแรงกดดันจากผู้อื่น หลังจาก 
นั้นระยะหนึ่ง โจเซฟได้รับอนุญาตให้ทำางาน
แปลต่อไป  โจเซฟเรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณ 
ค่าของการเชื่อฟังซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน
ตลอดชีวิต!   

ศาสดาพยากรณ์โมเสสมีแบบอย่างอีก
เรื่องหนึ่ง  เมื่อโมเสสเชื่อฟังโดยยอมรับชาว
เอธิโอเปียเป็นภรรยา มิเรียมและอาโรนกล่าว 
วาจาต่อต้านท่าน  แต่พระเจ้าทรงตำาหน ิ
พวกเขา โดยตรัสว่า “เราพูดกับ [โมเสส] 
ซึ่งๆ หน้า”16  พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์อัน
เหลือเชื่อนี้เพื่อสอนสมาชิกศาสนจักรในสมัย
การประทานของเรา  ในปี 1830 ไฮรัม เพจ 
อ้างว่าได้รับการเปิดเผยสำาหรับศาสนจักร  

พระเจ้าทรงแก้ไขเขาและสอนวิสุทธิชนว่า 
“เจ้าจงเชื่อฟังในเรื่องซึ่งเราจะให้แก่ [โจเซฟ], 
แม้ดังอาโรน,”17 “เพราะเขาได้รับสิ่งเหล่านั้น
แม้ดังโมเสส.”18

การเชื่อฟังนำามาซึ่งพร “และเมื่อเราได้รับ
พรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้า, ย่อมเป็น
ไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรง
กำาหนดพรไว้.”19

การเชื่อฟังสอนโดยแบบอย่าง  เราสอน
ลูกของเราตามวิธีที่เราดำาเนินชีวิต “จงเรียนรู้
ปัญญาในวัยเยาว์ของลูก; แท้จริงแล้ว, จง 
เรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษาพระบัญ-
ญัติของพระผู้เป็นเจ้า.”20

การเชื่อฟังทำาให้เราเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง สามารถอดทนอย่างซื่อสัตย์ต่อการ
ทดสอบและการทดลองในอนาคต  การเชื่อ
ฟังในเกทเสมนีเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดให้
เชื่อฟังและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ที ่

กลโกธา
พ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า ถ้อยคำาของแอลมา 

แสดงความรู้สึกในใจข้าพเจ้า
“และบัดน้ีพ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า 

กล่าวเรื่องเหล่านี้แก่ท่านเพื่อข้าพเจ้าจะปลุก
ท่านให้รู้สึกถึงหน้าท่ีของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้า, 
เพ่ือท่านจะเดินโดยไม่มีข้อตำาหนิต่อพระพักตร์ 
พระองค…์

“และบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านถ่อมตน, 
และว่าง่ายและอ่อนโยน; …ขยันหมั่นเพียร
ในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
ตลอดเวลา”21

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานพิเศษว่าพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงพระชนม์  เพราะพระองค์ทรงเชื่อ 
ฟัง “ทุกเข่าจะย่อลง, และทุกลิ้นจะสารภาพ 
…ว่าพระองค์ทรงเป็น [พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา]”22  ขอให้เรารักพระองค์อย่างสุดซึ้งและ
เชื่อในพระองค์ด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์จน
เราเชื่อฟัง รักษาพระบัญญัติ และกลับไปอยู่
กับพระองค์ตลอดกาลในอาณาจักรของพระ-
ผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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